
 

 

 

• COLEGIUL TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU” SUCEAVA, Str. Samoil Isopescu nr. 19 

• Liceal, postliceal, profesional 

• 654 elevi 

• 39 cadre didactice 

• Coordonatorul / coordonatorii: prof.  Andrieş Otilia , 0745308581 şi prof.  Cozmiuc Marius 

 

1. Titlul activităţii: Excursia „Vizităm Ardealul” 

2. Cultural  

3. Scopul activităţii: de documentare şi turistic 

4. Obiective  

- Cunoaşterea Ardealului: relief, obiective turistice 

- Vizitarea oraşelor: Cluj Napoca, Turda, Alba Iuia, Târgu Mureş 

- Obiective turistice: Grădina botanică Cluj, Salina Turda, Mănăstirea Dumbrava, Cetatea 

Alba Iulia, Grădina zoologică Târgu Mureş. 

5. Grupul ţintă: 12 elevi din cl. a IX a, a Xa, a XIa 

6. Data desfăşurării: 15- 17.04.2019,  durata 3 zile, Cluj Napoca, Alba Iulia, Târgu Mureş 

7. Descrierea activităţii:  

      Luni, 15 aprilie, orele 8.00. În parcarea hotelului Bucovina un microbus, cursa ocazională, 

se pregătește de drum. Elevi și profesori pornim spre Cluj Napoca, primul obiectiv al excursiei 

noastre. Lăsăm norii și frigul în Suceava. Soare, plăcut pe traseu. Traversăm Carpații pe la 

Pasul Tihuța, făcând un mic popas la Hotelul Dracula. La orele 15 suntem în Cluj. Vizităm 

Gradina botanică. Un tur de oraș apoi și mergem mai departe, către Turda. Spre seară ajungem 

la hotel. Masă, plimbare și somn.  

     Marți, 16 aprilie, orele 9.00, plecăm la Salina Turda, o vizităm și plecăm întins la Alba Iulia.  

O cetate în inima orașului. Vedem și blocul turn tăiat în două și deplasat în epoca comunistă. 

Lăsăm în urmă orașul milenar, ne îndreptăm către Târgu Mureș. Ajungem după amiază, vizităm 

Grădina zoologică și ne cazăm. 

      Miercuri, 17 aprilie, ne întoarcem acasă, încărcați pozitiv. 

8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activităţii:  

• cunoaşterea unei zone din Ardeal 

• recunoaşterea stilului arhitectural medieval din oraşe 

• relaţii colegiale îmbunătăţite 

• cultivarea spiritului patriotic 

• cultivarea spiritului de echipă 

• lărgirea orizontului cultural al elevilor 

9. Dorinţa de continuare a activităţii există, şi aceasta a fost continuarea activităţii de anul 



 

 

trecut, excursie la Sighişoara, Braşov, Bran, Sibiu. 

10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai bună.      

            A fost o activitate complexă, de cunoaştere a regiunii Ardealului, în principal vizitarea 

unor oraşe străvechi, în care şi astăzi dăinuie, şi datorită reconstituirii, clădiri istorice, cetate Alba 

Iulia. Acestea se îmbină armonios cu clădirile moderne.  

Pentru că am avut o vreme bună, am putut admira pe traseu frumuseţea geografică a Obcinilor 

Bucovinei,Pasul Tihuţa, a Carpaţilor Orientali, a Cheilor Bicazului şi a Podişului Transilvaniei.  

O altă operă a naturii s- a văzut la Salina Turda. Erau zeci de grupuri din ţară şi străinătate care 

aşteptau să intre. 

Despre floră, am admirat Gradina botanică din Cluj Napoca. 

Despre faună am învăţat la grădina zoologică din Târgu Mureş. 

A fost o excursie de documentare, cu scop turistic, cultural,  cu frumuseţi naturale şi arhitectonice, 

pe care le- am văzut în doar trei zile. 

Având în vedere că, la nivelul şcolii au fost doar două excursii, iar excursia noastră a acoperit 

mare parte a Ardealului, cealaltă fiind doar pe Maramureş, consider acţiunea noastră mai 

complexă şi cea mai bună. 

 

B. Mărturii: elevi-profesori-părinţi 

Elev clasa a IXa: “Ce fain a fost! La Alba Iulia ne- am plimbat cu bicletele închiriate prin cetate.” 

Elev clasa a Xa: “Mi- a plăcut mult. La Târgu Mureş am fost la piscină. Pentru că nu aveam 

costum de baie, ne- am cumpărat fiecare, dintr- un second hand. hhh” 

Profesor coordonator: “Am transmis la final mulţumirile mele părinţilor, pentru că i- au educat 

frumos şi n- am avut nici un fel de incidente.” 

Părinte: “Copilul meu vrea să vină şi la anul în excursie. Sper să organizaţi!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. 

 

Grădina botanica Cluj Napoca 

 

 

 

 

 

În munţi, popas la întoarcere 17.04.2019 



 

 

 

 
Salina Turda 16.04.2019 

 
Mănăstirea Dumbrava 16.04.2019 

 

 



 

 

 
Cetatea Alba Iulia 16.04.2019 

 
Băieţii noştri pe bicicletă la cetate 16.04.2019 

 



 

 

 
 

 

Târgu Mureş 17.04.2019 

 

 
Târgu Mureş 17.04.2019 

 

 

 



 

 

 
În munţi, popas la întoarcere 

 


